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SUOMENKIELISET TEKSTIT TRIDENTIINISTÄ MESSUA VARTEN

Olkaa hyvä ja tukekaa tätä apostolaattia kolehdissa.

19. HELLUNTAIN JÄLKEINEN SUNNUNTAI

INTROITUS (Ps. 77:1)
Minä olen kansan pelastus, sanoo Herra. Missä 
hädässä he minua huutanevatkin, minä olen 
kuuleva heitä. Ja minä olen heidän Jumalansa 
iankaikkisesti.
 Kuuntele, kansani, minun lakiani; kallistakaa 
korvanne minun suuni sanoille.
 Kunnia Isälle. Minä olen.

ORATIO
Kaikkivaltias ja laupias Jumala, käännä armoi-
sasti meiltä pois kaikki vastukset, jotta me sielun 
ja ruumiin puolesta esteittä ja vapain 
mielin saisimme tehdä sitä, mikä si-
nun on. Herramme.

EPISTOLA (Ef. 4:23-28)
Veljet, teidän tulee uudistua mielel-
tänne ja hengeltänne ja pukea yllenne 
uusi ihminen, joka on luotu sellaiseksi 
kuin Jumala tahtoo, elämään oikeu-
den ja totuuden mukaista, pyhää 
elämää. Luopukaa siis valheesta ja 
puhukaa toinen toisellenne totta, sillä 
me olemme saman ruumiin jäseniä. Vaikka vi-
hastuttekin, älkää tehkö syntiä. Sopikaa riitanne, 
ennen kuin aurinko laskee. Älkää antako Paho-
laiselle tilaisuutta. Varas älköön enää varastako, 
vaan tehköön työtä ja ansaitkoon rehellisesti 
toimeentulonsa, niin että voi myös antaa tarpees-
sa olevalle.

GRADUALE (Ps. 140:2; 104:1)
Kohotkoon minun rukoukseni kuin suitsutus 
sinun kasvojesi eteen, Herra. Kätteni kohotus 
olkoon kuin ehtoouhri.
 Alleluja, alleluja. Kiittäkää Herraa ja huutakaa 
hänen nimeänsä avuksi. Julistakaa hänen suuria 
tekojaan kansojen keskuudessa. Alleluja.

EVANKELIUMI (Matt. 22:1-14)
Siihen aikaan Jeesus jatkoi vertauspuheitaan ja 
sanoi ylipapeille ja fariseuksille: ”Taivasten val-
takuntaa voi verrata kuninkaaseen, joka valmisti 
häät pojalleen. Hän lähetti palvelijoitaan kutsu-
maan häävieraita, mutta kutsun saaneet eivät 
tahtoneet tulla. Silloin hän lähetti toisia palve-
lijoita ja käski heidän sanoa kutsutuille: ’Olen 

valmistanut ateriani, härät ja syöttövasikat on 
teurastettu, kaikki on valmiina. Tulkaa häihin!’ 
Mutta kutsun saaneista toiset eivät välittäneet 
siitä, vaan menivät muualle, kuka pellolleen, 
kuka kaupoilleen, toiset taas ottivat kuninkaan 
palvelijat kiinni, pieksivät heitä ja löivät heidät 
hengiltä. Silloin kuningas vihastui. Hän lähetti 
sotajoukkonsa, surmasi murhamiehet ja poltti 
heidän kaupunkinsa. Sitten kuningas sanoi pal-
velijoilleen: ’Kaikki on valmiina hääjuhlaa var-
ten, mutta kutsutut eivät olleet juhlan arvoisia. 
Menkää nyt teille ja toreille ja kutsukaa häihin 
keitä vain tapaatte.’ Palvelijat menivät ja kerä-
sivät kaikki, jotka he tapasivat, niin pahat kuin 

hyvät, ja häähuone täyttyi aterialle 
tulleista. ”Kun kuningas tuli sisään 
katsomaan juhlavieraitaan, hän näki 
siellä miehen, jolla ei ollut hääpukua. 
Hän kysyi tältä: ’Ystäväni, kuinka saa-
toit tulla tänne ilman häävaatteita?’ 
Mies ei saanut sanaa suustaan. Silloin 
kuningas sanoi palvelijoilleen: ’Sito-
kaa hänet käsistä ja jaloista ja heittä-
kää ulos pimeyteen. Siellä itketään 
ja kiristellään hampaita. Monet ovat 
kutsuttuja, mutta harvat valittuja.’”

OFFERTORIUM (Ps. 137:7)
Vaikka vaeltaisin ahdistusten keskellä, niin sinä, 
Herra, virvoitat minut. Sinä ojennat kätesi minun 
vihamiesteni vihaa vastaan, ja sinun oikea kätesi 
auttaa minua.

SECRETA
Rukoilemme sinua, Herra, että ne lahjat, jotka 
sinun majesteettisi kasvojen edessä kannamme, 
koituisivat meidän autuudeksemme. Herramme.

KOMMUUNIO (Ps. 118:4-5)
Sinä olet asetuksesi säätänyt, että niitä tarkasti 
noudatettaisiin. Jospa minun vaellukseni olisi 
suunnattu sinun käskyjesi noudattamiseen!

POSTKOMMUUNIO
Vapauttakoon sinun parantava vaikutuksesi mei-
dät vioistamme, Herra, ja saattakoon se meidät 
aina pysymään sinun käskyissäsi. Herramme.
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19TH SUNDAY AFTER PENTECOST

INTROIT
“I Am the salvation of the people,” saith the 
Lord. “In whatever tribulation they shall cry to 
Me, I will hear them; and I will be their Lord for 
ever.”
Ps. 77:1. Attend, O My people, to My law; incline 
your ears to the words of My mouth.
Glory be . . .

COLLECT
Almighty and merciful God, graciously shield us 
from all that is harmful, so that both 
in body and soul we may be eager to 
do Your will. Through our Lord . . .  

EPISTLE Eph. 4:23-28
Brethren: Be ye renewed in the spirit 
of your mind, and put on the new 
man, who according in God is cre-
ated in justice and holiness of truth. 
Wherefore, putting away lying, speak 
ye the truth every man with his 
neighbor, for we are members of one 
another. Be angry, and sin not. Let not the sun 
go down upon your anger. Give not place to the 
devil. He that stole, let him now steal no more; 
but rather let him labor, working with his hands 
the thing which is good, that he may have some-
thing to give to him that suffereth need.

GRADUAL Ps. 14:2
Let my prayer be directed as incense in Thy 
sight, O Lord. V.: The lifting up of my hands as 
evening sacrifice.
   Alleluia, alleluia. V.(Ps. 104. 1). Give glory to 
the Lord, and call upon His Name: declare His 
deeds among the Gentiles. Alleluia.

GOSPEL Matt. 22:1-14
At that time, Jesus spoke to the chief priests and 
the Pharisees in parables, saying: “The king-
dom of heaven is likened to a king, who made 
a marriage for his son; and he sent his servants, 
to call them that were invited to the marriage, 
and they would not come. Again he sent other 
servants, saying: Tell them that were invited: 
Behold, I have prepared my dinner; my oxen 
and fatlings are killed, and all things are ready: 
come ye to the marriage. But they neglected; and 

went their way, one to his farm, and another to 
his merchandise; and the rest laid hands on his 
servants, and having treated them contume-
liously, put them to death. But when the king 
had heard of it, he was angry; and sending his 
armies, he destroyed those murderers,and burnt 
their city. Then he saith to his servants: The mar-
riage indeed is ready, but they that were invited 
were not worthy. Go ye therefore into the high-
ways, and as many as you shall find, call to the 
marriage. And his servants going forth into the 
ways, gathered together all that they found, both 
bad and good; and the marriage was filled with 

guests. And the king went in to see 
the guests, and he saw there a man 
who had not on a wedding garment: 
and he saith to him: Friend, how 
camest thou in hither, not having on a 
wedding garment? but he was silent. 
Then the king said to the waiters: 
Bind his hands and feet, and cast him 
into the exterior darkness: there shall 
be weeping and gnashing of teeth. For 
many are called, but few are chosen.”

OFFERTORY Ps. 137:7
If I shall walk in the midst of tribulation, Thou 
wilt quicken me, O Lord: and Thou wilt stretch 
forth Thy hand against the wrath of my enemies; 
and Thy right hand shall save me.

SECRET
Grant, we beseech Thee, O Lord, that these gifts, 
which we offer in the sight of Thy Majesty, may 
be unto us for salvation. Through our Lord Jesus 
Christ, Thy Son, who liveth and reigneth with 
Thee . . .

COMMUNION ANTIPHON Ps. 118:4-5
Thou hast commanded Thy commandments to 
be kept most diligently: O that my ways may be 
directed to keep Thy justifications!

POSTCOMMUNION
May Thy healing grace, O Lord, mercifully free 
us from our perverse inclinations, and make us 
ever to cleave to Thy commandments. Through 
our Lord Jesus Christ, Thy Son, who liveth and 
reigneth with Thee in the unity of the Holy 
Ghost . . .


